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Fulltime – Zaandam    

Devcon Ecoprojects BV is onderdeel van de Devcon Ecosystems groep en is een 

projectontwikkelaar van duurzame energieprojecten en ontwikkelt, bouwt en exploiteert 

zonne-energiesystemen. Wij gaan onze klanten voor in de transitie naar duurzame energie en 

begeleiden hen daarbij van fossiel naar schoon. Met onze kennis over duurzame energie en 

ons brede netwerk zoeken wij naar de beste oplossingen voor onze klanten, waarbij wij het 

accent leggen op verduurzaming met economisch rendement. Om invulling te geven aan 

onze groeiende opdrachtenportefeuille, zoeken wij op korte termijn op zoek naar een 

duurzaam gemotiveerde medewerker m/v die de taak als Werkvoorbereider op zich wil 

nemen en samen met ons meegenomen wil gaan worden naar de boeiende wereld van 

duurzame projecten. 

Wij zijn op zoek naar een technisch geschoolde medewerker met de ambitie om de wereld 

mee te helpen te verduurzamen. Je bent een man/vrouw van je woord en weet waarvoor je 

staat. 

Je assisteert de PV-engineer bij de basis engineering van een PV-project en deze ondersteun 

je bij het opstellen van onze aanbiedingen. Jouw taak hierin kunnen zijn o.a. het berekenen 

van kabeltrajecten, bepalen van de plaats van de omvormers en het uitvoeren van een 

schouw. 

Als een project wordt gegund werk je de detailengineering verder uit onder 

verantwoordelijkheid van de PV-engineer/projectleider. Het dak wordt nu exact ingemeten, 

de indeling definitief bepaald en de definitieve documentatie voor het project wordt 

opgemaakt voor de planning, aanbesteding van het werk en inkoop van het project. 

Tijdens het project zal je regelmatig controles doen op het werk zelf. Hierbij controleer je of 

de projectdoelstellingen worden gehaald, denk hierbij aan planning, uitvoering en kwaliteit. 

Bij afwijkingen rapporteer je deze aan de projecteindverantwoordelijke, nadat je geprobeerd 

hebt de uitvoerende partijen weer op het juiste project pad te brengen. 

Na de technische oplevering van het project zorg je voor de “as build” documentatie en 

opleverdocumenten samen met de project eindverantwoordelijke binnen Devcon 

Ecoprojects. 

Wij verwachten van onze werkvoorbereider dat deze een technische achtergrond heeft, bij 

voorkeur in de elektrotechniek, ervaring heeft met CAD tekenen en een goede beheersing 

van de Nederlandse en Engelse taal. 



 
 

Voldoe je niet helemaal aan ons profiel, maar spreekt de functie je erg aan? Solliciteer dan 

gewoon en zullen wij beoordelen of er voldoende latente kwaliteiten en capaciteiten zijn om 

je op te leiden tot Werkvoorbereider. Wij stellen hierbij dan een leertraject op, die je zult 

doorlopen in 3 maanden tijd.  

In deze periode zul je leren wat nodig is om een prima Werkvoorbereider te worden. 

In je werk zul je (mede) de contacten onderhouden met onze acquisiteurs, PV-engineers, 

opdrachtgevers, leveranciers en vakspecialisten binnen en buiten Devcon Ecoprojects. Je hebt 

regelmatig overleg met en geeft terugkoppeling aan de bedrijfsleiding. 

 

Over ons 

Devcon Ecoprojects is een jong bedrijf met zeer veel ervaring in zonne-energieprojecten. De 

beide eigenaren zijn ervaren vastgoed- en zonne-energieontwikkelaars. 

De sfeer is informeel, maar altijd vanuit de drive om zeer hoog te presteren voor onze 

klanten en het milieu. Wij zijn ambitieus, volgen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid en gaan hierin geen uitdaging uit de weg.  

 

Wie ben jij? 

Je bent een gemotiveerde en ambitieus persoon met een hart voor duurzaamheid, met een 

technische achtergrond, een teamspeler, maar ook een zelfstandig werker. Communicatief 

ben je in staat de inhoud van een project, zowel intern als extern, uit te leggen vanuit een 

klantgerichte houding. 

 

Wat ga je doen? 

 Je assisteert bij het definitieve ontwerp van het best presterende PV-systeem 

 Je houdt de vakspecifieke kennis altijd op peil. 

 Binnen de Devcon groep komt men naar jou toe om te sparren over de technische 

zaken aangaande onze projecten. 

 Tijdens de uitvoering van de projecten controleer je de montageploegen en 

installateurs op de kwalitatieve juiste uitvoering en conform het ontwerp. 

 Je verzorgt mede de technische oplevering en eindoplevering van het project. 

 

 



 
 

Wat denken wij dat je daarvoor nodig hebt? 

 Hoog MBO niveau of HBO denkniveau met affiniteit voor duurzame energie (zon). 

 Handig met automatiseringsprogramma’s, waaronder Auto-cad 

 Je bent bij voorkeur VCA-gecertificeerd 

 Je bent een ambitieus en een stabiel persoon. Je spreekt naast Nederlands ook 

Engels. 

 

Wat mag jij van ons verwachten? 

Kiezen voor Devcon Ecoprojects betekent kiezen voor een boeiende wereld en kansen voor 

positieverbetering door de groei van ons bedrijf.  

We onderscheiden talent en stimuleren je ontwikkeling. Wij zijn een klein team waarbinnen je 

alle kansen krijgt om het beste van jezelf te laten zien. Wij bieden een prima salaris en 

arbeidsvoorwaarden en naast de bekende arbeidsvoorwaarden bieden we een 

bonusregeling, een persoonlijk studiebudget en onze gezamenlijke lunches zijn 

buitengewoon. :-)  

 

Heb je belangstelling voor deze functie, neem dan voor nadere informatie contact op met 

Bart Koopmans, tel. nr. 06-20723756 of mail jouw CV en motivatiebrief naar bart@devcon-

eco.nl    
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